
De directie aan het woord….. 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het 

land! Dit geeft een boel gezelligheid en, 

vooral bij de jongste kinderen, ook een 

stukje spanning. De school is in 

Sinterklaassfeer gebracht en ziet er heel 

leuk uit. De maand december zit dan ook 

vol feestelijke activiteiten met als 

hoogtepunten het Sinterklaasfeest op 5 

december, de Kerstviering in de kerk en 

het Kerstdiner op woensdag 18 

december. 

De eerste ontwikkelingsgesprekken 

hebben inmiddels plaatsgevonden. U 

heeft het tijdens het gesprek gehad over 

wat we dit jaar met elkaar willen bereiken 

en wat uw kind daarbij nodig heeft. Op 

deze manier willen wij het onderwijs zo 

goed mogelijk laten aansluiten bij uw 

kind.  

Als school willen we een veilige, 

uitdagende en leerrijke omgeving zijn, 

waarin kinderen kunnen leren en 

ontwikkelen. Dat doen we dagelijks met 

hart en ziel gestoeld op onze 

kernwaarden/wortels: vertrouwen, 

verbinding, veiligheid en vakmanschap. 

Om deze fijne omgeving voor het kind te 

zijn hebben we elkaar nodig, want het 

gaat niet vanzelf en is zeker niet altijd 

makkelijk. De driehoek kind, ouder, 

school is belangrijk, de ontwikkeling en 

groei van kinderen verloopt vaak zoals 

we verwachten, maar soms ook niet. Dan 

is het zo ontzettend belangrijk dat we 

samen op weg gaan om de juiste stappen 

te nemen. En dat doen we met elkaar op 

de Breede Hei! 

 

Datum: 29-11-2019 
Jaargang: 28 
Aflevering: 04 
Redactie: f.verdiesen@kpoa.nl 
 

Agenda 

05-12-2019 Sinterklaasfeest 

18-12-2019 Kerstviering 

 

 

16-01-2020 Studiedag 

14-02-2020 Rapport 1 

17-02 t/m 20-02-
2020 

Ontwikkelingsgesprek 2 

 en adviesgesprek groep 8 
21-02-2020 Carnaval 

02-03 t/m 13-03-
2020 

Zilveren weken 

16-03 t/m 20-03-
2020 

Complimentenweek 

09-04-2020 Paasviering 

17-04-2020 Koningsspelen 

13-05-2020 Schoolreis groep 4 t/m 7 

14-05-2020 Schoolreis groep 1 t/m 3 

26-05 t/m 29-05-
2020 

Avondvierdaagse Hoogland 

26-06-2020 Studiedag 

29-06 t/m 01-07-
2020 

Ontwikkelingsgesprek 3 

01-07 t/m 03-07-
2020 

Kamp groep 8 

08-07-2020 Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

09-07-2020 Rapport 2 

10-07-2020 Eindejaarsactiviteit 

14-07-2020 Afscheidsavond groep 8/musical 

17-07-2020 Studiedag 

 

 
 

Jarig in december 
 

1 Elanyo 5 

1 Collin 7 
4 Julian 7 

8 Sander 8A 
8 Hannah 6A 

8 Riley  4 
9 Anna  6B 

10 Lotte 7 
10 Damian 6A 

12 Louisa-Esmeralda  6A 
20 Mika 3 

20 Aivey 1-2 
25 Maurits 1-2 

25 Sarwen 7 
28 Iggy 6B 
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Vanuit de MR  

 

De MR heeft een nieuw lid namens de ouders/verzorgers, Inez Teurlings moeder van Jasper uit 

groep 4. De laatste weken van het jaar staan in het teken van vooruit kijken naar het nieuwe 

kalenderjaar. Het aantal leerlingen op de Breede Hei krimpt de komende jaren ondanks de nieuwe 

aanwas bij de peuters en kleuters via het Kindcentrum. Aangezien het aantal leerlingen bepalend 

is voor het beschikbare budget, heeft de directie de uitdaging om met minder geld de school 

draaiend te houden. De MR heeft hierover goed overleg met de directie.  

De MR is ook erg blij met de nieuwe bezetting van de OR. De OR is een belangrijk orgaan om de 

school meer te maken dan alleen een plaats voor onderwijs. De volgende MR vergadering is op 

woensdag 22 januari. Vragen of opmerkingen mogen altijd naar de MR leden of mail naar 

mrdebreedehei@KPOA.nl 

Namens de MR, Guido Visser 

Wereldlichtjesdag 
 

 
 
Steek een kaarsje aan voor een overleden kind op Wereldlichtjesdag  
 
Amersfoort, 5 november 2018- Op  zondag 8 december is het Wereldlichtjesdag. Dan steken 
mensen om 19.00 uur wereldwijd kaarsjes aan en denken aan hun overleden kind(eren). Het is 
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gericht op alle situaties ongeacht de levensfase waarin je kind is overleden, vanaf miskraam tot 
het overlijden op volwassen leeftijd. Het maakt niet uit hoe lang het geleden is. Op deze dag wordt 
er in de wijk Nieuwland in de Boogkerk een activiteit georganiseerd voor ouders, broertjes en 
zusjes van overleden kinderen. Je bent vanaf 18:15 welkom voor een kopje koffie of thee. Om 
18:30 start het programma, tegelijkertijd is er een activiteit voor broertjes en zusjes (4-12jr). We 
steken gezamenlijk de kaarsen aan, luisteren naar muziek, een gedicht etc. Natuurlijk mag je ook 
in de hal blijven om een kopje koffie te drinken, rustig te zitten of te praten. 
Als je een aandeel in het programma wilt hebben, denk hierbij aan namen noemen, gedicht 
voorlezen of een lied zingen dan kun je een mail sturen aan info@praktijkdepleisterplaats.nl of 
info@praktijkrustpunt.nl . Na afloop is er gelegenheid om wat te drinken en na te praten. 
 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anet Kiela:   06-

14778417, E anet@praktijkdepleisterplaats.nl of Gerdien van den Hoogen 06-24779563, E 

info@praktijkrustpunt.nl  

Familieviering eerste zondag van de Advent. 

 

Zondag 1 december vieren we de eerste zondag van de Advent. We willen u en uw gezin van 

harte uitnodigen om dit met ons mee te vieren!  

In de adventsperiode bereiden we ons voor op het Kerstfeest. Vanaf deze zondag zal er iedere 

zondag tot aan de Kerst een kaars op de Adventskrans worden aangestoken. Zo geven we op 

een mooie manier invulling aan de periode tot Kerst. Wees welkom en vier dit met ons mee!  

De viering vindt plaats om half tien in de Sint Martinuskerk in Hoogland en wordt geleid door 

Joachim Skiba, zang en muziek worden verzorgd door Jeugdkoor Sint Maarten. 

We zien graag uit naar uw komst en wensen u alvast een mooie voorbereiding op het Kerstfeest 

toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werkgroep Familievieringen Sint Martinus 
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Lijkt het je leuk om Kerstavond, 24 december,  

te zingen in een écht koor?   

Het St Martinus jeugdkoor vindt het erg leuk als 

je samen met hun wilt zingen tijdens  

de familieviering op Kerstavond om 19.00 uur. 

 

We willen dan graag 2 maal oefenen op 16 december 

zijn de repetities, van 17:00 tot 18:00 in de st Martinuskerk. 

De 2e keer moet nog gepland worden 

Je kunt je aanmelden bij Bart Albers. 

 Bart.albers@hotmail.com  

 

Doe je mee? Je bent van harte welkom! 
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PERSBERICHT - Amersfoort - Concert in aanloop naar Kerst, door de harmonie en het 

studieorkest van de Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging in samenwerking met kinderen 

van basisscholen De Malelande en De Breede Hei. 

 De Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging mag dan met 

haar 130 jaar de oudste muziekvereniging van Amersfoort zijn, 

zij verbindt zich graag met de jeugd van Amersfoort. Dit heeft u 

het afgelopen jaar al kunnen meemaken bij het kinderconcert 

Muziek is van Iedereen (april jl) en bij het jubileumconcert op 

het Lieve Vrouwekerkhof (juli jl). Bij het komende kerstconcert 

slaat de vereniging de handen ineen met een kinderkoor 

samengesteld uit leerlingen van twee Amersfoortse 

basisscholen. 

Op 14 december a.s. wordt in de Boogkerk (Nieuwland) een 

programma gepresenteerd waarbij jong en oud in de stemming 

komt voor de kerstdagen. Voor dit concert gaat de K.A.M.V. de samenwerking aan met 

basisscholen De Malelande en onze Breede Hei! 

Speciaal voor deze avond is er een koor samengesteld waarvoor inmiddels al ruim 50 

enthousiaste kinderen zich hebben aangemeld. Sienna uit groep 8B zal als soliste optreden. In 

het orkest speelt juf Elna op fagot en piano en juf Yfke (sommigen zullen haar nog kennen, ze 

werkt nu op De Malelande) op dwarsfluit. 

Onder leiding van dirigent Jeroen Drenth wordt een niet alledaags kerstconcert neergezet met 

muziek variërend van The Sound of Music tot Fairytale of New York en van The Polar Express 

tot liedjes uit de bekende muziekmethode 123Zing. Al met al een concert waar jong en oud het 

naar de zin zal hebben. 

Dit alles vindt plaats op zaterdag 14 december 2019 in de Boogkerk, Watersteeg 2 in Nieuwland. 

Entree is € 10,-, voor kinderen t/m 12 jaar slechts € 5,-. Aanvang concert 19.30 uur, zaal open 

vanaf 19.00 uur. Het concert zal ongeveer een uur duren. 

 

Wees welkom om te genieten van wat kinderen van onze school én onze muziekjuf voor moois 

zullen laten horen! 

 



 

 



 


